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چکيده
امروزه اهمیت بازاریابی گردشگری ورزشی به عنوان یکی از شاخه های مطالعاتی گردشگری ورزشی،
بیش از پیش مورد تایید قرار گرفته است .اولین گام در بازاریابی ،بخش بندی بازار است و برای این کار ،آگاهی
از ویژگی ها و نیازهای مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است .پژوهش ها نشان داده است که مشخصه هایی
مانند میزان جمعیت ،توزیع سنی ،میزان درآمد ،جنسیت ،اندازه خانواده ،مکان جمعیت ،میزان اوقات فراغت،
نژاد ،آموزش و تحصیالت ،فعالیت ها ،عالئق و عقیده ها ،دانش فنی ،رفتار خرید و استفاده ،مزایای مورد انتظار
از محصول ،میزان مصرف ،و حتی محل سکونت بر رفتار گردشگری تاثیرگذار است و به عنوان شاخص های
بخش بندی بازار و انتخاب بازارهای هدف مالک قرار می گیرند .لذا این این پژوهش به دنبال این است که
ویژگی های جمعیت شناختی و اولویت های گردشگران ورزشی را در ایران مورد بررسی قرار دهد .روش
تحقیق از نوع توصیفی است که به شکل پیمایشی انجام شده است .نمونه آماری این تحقیق را  111گردشگر
ورزشی ایرانی و  121گردشگر ورزشی خارجی تشکیل دادند .برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه ای
محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط متخصصین امر تایید گردید و پایایی آن نیز با استفاده از روش

 -1استاد یار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 -2استاد یار دانشگاه بجنورد
 -3دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس Email: mehdi.khatibzadeh@yahoo.com

2

فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی شماره پنجم ،سال دوم ،بهار و تابستان 2

آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت ( .)Cronbach's Alpha=57..0در این تحقیق با استفاده از نرم افزار
 ،SPSSاز روش های آماری توصیفی مانند فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد.
نتایج نشان داد حدود  01درصد نمونه های آماری پژوهش به عنوان ورزشکار در سفر به سر می بردند ،در
مورد سن گردشگران نیز نتایج حکایت از این داشت که آن ها سن نسبتا جوانی داشتند (میانگین  21سال) و
اکثرشان ( )٪01مرد بودند .ملیت گردشگران خارجی بیشتر مربوط به کشورهای همسایه ایران بود .اگرچه
گردشگران ورزشی درآمد خیلی باالیی نداشتند اما به طور میانگین میزان هزینه ای که حاضر بودند در آن سفر
بپردازند تقریبا با درآمد ماهیانه شان برابری می کرد .اکثر گردشگران ( )٪ 13دارای تحصیالت دیپلم و پایین تر
بودند .گردشگران عنوان کردند اولین بخش مورد عالقه برای گردشگری ورزشی "دریا و سایر جذابیت های
آبی" است؛ آن ها "تلویزیون" را به عنوان اولین رسانه مورد عالقه جهت تبلیغات اظهارنمودند .مهم ترین عامل
تاثیرگذار بر تصمیم به حضور گردشگران ورزشی در رویداد ورزشی مربوطه ،خود مسابقه یا رویداد ورزشی بود
و فصل بهار به عنوان فصل مورد عالقه بیشتر گردشگران ( )٪ 60/06برای گردشگری شناخته شد .نتایج نشان داد
که گردشگران ورزشی دارای ویژگی های خاصی هستند و تا حدود زیادی با سایر اقسام گردشگری متفاوت
هستند .لذا در برنامه ریزی برای جذب گردشگران ورزشی بایستی به ویژگی های خاص آن ها توجه نمود و یک
برنامه بازاریابی که بر تمامی گروه های گردشگری تمرکز نموده باشد نمی تواند در جذب گردشگران ورزشی
به محل رویداد موفق عمل نماید.

واژه هاي کليدي :گردشگران ورزشی ،ويژگی هاي جمعيت شناختی ،اولويت ها،
بازاريابی ،ايران

مقدمه
در میان صنایع خدماتی صنعت گردشگری یکی از بخش های پیشتاز و در حال رشد در
سطح بین المللی است (فوریه 1و همکاران )2111 ،و طبق پیش بینی های صورت گرفته تقاضا
برای گردشگری بین المللی تا سال  2121به  1/0میلیارد نفر در سال خواهد رسید (کوشال و
چارلزولس )2111 ،2به همین دلیل گردشگری به عنوان موضوعی مهم و اساسی در تحوالت
- Fourie et al
- Coshall & Charlesworth
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اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها محسوب می شود و با گسترش آن می توان مسیری را
برای افزایش درآمدهای ک شور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و درنتیجه فراهم نمودن
مسیری مطلوب برای دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه ترسیم نمود (تاج الدین.)1311 ،
گردشگری اقسام گوناگونی دارد که گردشگری ورزشی یکی از آن هاست و در میان
بخش های مختلف گردشگری ،بیشترین رشد را داشته است (احسانی و همکاران.)1310 ،
گردشگری ورزشی همانند گردشگری عام دارای تعاریف مختلفی از دیدگاه صاحب نظران
مختلف است .این تعاریف وجوه مشابه و مخالف زیادی دارند و در رسیدن به یک مفهوم
خاص ایجاد مشکل می کنند .یکی از جامع ترین تعریف ها را در زمینه گردشگری ورزشی را
گیبسون 1ارائه کرده است :گردشگری ورزشی مسافرتی تفریحی است که افراد موقتاً از محل
سکونت خود خارج می شوند تا اقدام به شرکت در فعالیت های بدنی ،تماشای فعالیت های
بدنی ،یا احترام به جذابیت های مربوط به فعالیت های بدنی نمایند (بایون و همکاران.)2111 ،2
بر اساس این دیدگاه گیبسون ،گردشگری ورزشی با توجه به رفتارهای متمایزی که که بروز
می دهند به سه دسته گردشگری ورزشی فعال ،3گردشگری رویداد ورزشی 6و گردشگری
خاطرات ورزشی 1تقسیم بندی می شود .اما گیبسون و همکارانش ( )2113در تحقیق جدید
خود پیشنهاد کردند که این دسته ها ممکن است مانع الجمع نباشند و می توان همزمان انگیزه-
های هر سه گروه را مورد بررسی قرار داد.
در صنایع مختلف ،بازاریابی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ گردشگری ورزشی نیز از
این قاعده مستثنی نیست و بایستی به عواملی که موجب توسعه گردشگری ورزشی از طریق
بازاریابی می شود توجه نمود .توجه به فرآیند بازاریابی یکی از روش هایی است که می توان با
- Gibson
- Byon et al
- Active sport tourism
- Event sport tourism
0
- Nostalgic sport tourism
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توجه به آن در راستای برنامه ریزی های دقیق تر گام برداشت .اولین گام در فرآیند بازاریابی
بخش بندی کلی بازار است که تقریبا محور هر برنامه بازاریابی است؛ بنابراین سازمان ها برای
هدف گذار ی محصول یا محصوالت خود می بایستی کل بازار را بر حسب بعضی معیارها
(مانند سن یا موقعیت جغرافیایی) بخش بندی کنند (پندر .)1000 ،1الوالک و رایت ،بخش
بندی بازار را فرآیند تقسیم یک بازار به گروه های مختلف به طوری که هر گروه مشتریانی با
ویژگی های مشابه دارد و از گروه دیگر متمایز است (الوالک و رایت )1312 ،می دانند.
بخش های مختلف بازار را می توان توسط متغیرهای مختلفی مانند دموگرافیک (سن ،درآمد،
شغل ،چرخه عمر خانواده ،طبقه اجتماعی ،نژاد ،مذهب ،ملیت ،و نسل) ،نیم رخ روانی (فعالیت-
ها ،عالقه ها ،و عقیده ها) ،فعالیت های رفتاری ،دانش فنی ،وضعیت خرید و استفاده ،مزایای
مورد انتظار از محصول ،میزان مصرف ،و حتی محل سکونت از نظر جغرافیایی مورد شناسایی
قرار داد .این تفاوت های موجود بین مشتریان اغلب با رفتارخرید در ارتباط است .در این رابطه
می توان گفت چند عامل مهم جمعیت شناختی در حوزه گردشگری که بایستی مورد بررسی
قرار گیرند عبارتند از:
 میزان جمعیت (به عنوان شاخصی از وسعت بازار) توزیع سنی (به عنوان شاخصی از نوع محصول مورد تقاضا) جنسیت (به عنوان شاخصی برای رویدادهای تک جنسیتی) اندازه خانواده (به عنوان شاخصی برای طراحی نوع رویداد) مکان جمعیت (جهت در نظر گرفتن فاصله و مکان رویداد) میزان اوقات فراغت (به عنوان شاخصی برای زمان رویداد و شناسایی بازار هدف) آموزش (به عنوان شاخصی برای تقاضای گردشگری) -نژاد (به عنوان شاخصی برای شناسایی نوع و میزان تقاضا) (پندر.)1000 ،

. Pender
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یکی از عوامل مهم جمعیت شنا ختی که می تواند نقش مهمی در برنامه ریزی توسعه
گردشگری ورزشی داشته باشد آگاهی از میزان درآمد است؛ در این زمینه هارتزر )1006( 1در
تحقیق خود به این نتیجه رسید که گردشگرانی که به صورت غیر فعال در المپیک شرکت می-
کنند عمدتاً از خانواده های با درآمد باال (صد هزار دالر و بیشتر) هستند .در مورد سایر
ویژگی های جمعیت شناختی نیز بررسی های مختلفی در نقاط گوناگون جهان صورت گرفته
است؛ مثال در بخشی از پژوهشی که تجاری و همکارانش ( )1310انجام دادند نتایج حاکی از
این بود که  111درصد آزمودنی ها مرد بودند و حجم بیشتری از جامعه تحت بررسی ( در
حدود  ) ٪ 60در رده ی سنی بین  31تا  61سال قرار داشتند .همچنین مشخص شده است که
با باال رفتن میزان تحصیالت فرد ،تمایل فرد به مسافرت بیشتر می شود (براز .)2112 ،2کیم و
چالیپ )2116( 3در پیمایشی که بر روی  110عضو باشگاه های فوتبال آمریکا -در مورد
انتظاراتشان از یک رویداد -در قبل از جام جهانی فوتبال  2112کره انجام دادند ،نتیجه گرفتند
که"سن" و "حضور قبلی" پاسخ دهندگان بطور معنی داری با تمایل به حضور آنها در جام
جهانی در ارتباط بود .پاسخ دهندگان جوان تر نسبت به مسن ترها تمایل بیشتری به حضور در
جام جهانی فوتبال داشتند .نتایج مطالعه ای در مورد هویت گردشگران ورزشی فنالندی نشان
داد که بیشتر پاسخ دهندگان مرد بودند و در واقع کم تر از  ٪ 3آن ها زن بودند،از طرفی بیش
از نیمی از نمونه ها سنی بین  11تا  20سال داشتند و بیشتر آن ها محصل بودند (تیکاندر،6
 .)2111در بررسی جونگ ( )2111مشخص شد که جنسیت نقش مهمی در ادراک از کیفیت
خدمات و رضایتمندی گردشگران دارد چرا که ابعاد قابل لمس 1و همدلی 1مورد توجه هر دو
جنس بودند اما زنان بیشتر به پاکیزگی محیط فیزیکی و ظاهر آن اهمیت می دادند.
-Hartzer
- Braz
- Kim & Chalip
- Tikander
0
- Tangibles
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آگاهی از اولویت های مورد توجه گردشگران ورزشی نیز از جمله عواملی است که می-
بایست در برنامه ریزی های توسعه گردشگری ورزشی لحاظ شود؛ در این زمینه صردی
ماهکان ( )1311طی تحقیق خود نتیجه گرفت  :در ارتبـاط با روش های توسعه؛ تبلیغات در
رسانه هایی مانند روزنامه ،مجله ،تلویزیون و رادیو ،شرکت در نمایشگاه های گردشگری ،و
ارائه خدمات یا تسهیالت از طریق ایجاد سایت های اینترنتی ،دارای اهمیت زیادی از دیدگاه
گردشگران هستند .در همین راستا ادبی ( ،)1311نیز در پژوهش خود بیان کرد که از میان
جاذبه های مختلف طبیعی گردشگری ورزشی در کشور« ،ورزش های ساحلی ،آبی و
تابستانی»« ،تپه نوردی و طبیعت گردی»« ،بیابان گردی و کویرنوردی» ،و «شکار و صید» برای
جذب گردشگران ورزشی به ایران اهمیت بیشتری دارند؛ عالوه بر این بررسی دیدگاه مدیران و
کارشناسان در مورد توسعه صنعت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی نشان داد که
از دیدگاه مدیران و کارشناسان ورزش های بومی و محلی ،آب و هوا و اماکن زیارتی استان
خراسان رضوی جزو سه پتانسیل اول در جذب گردشگر ورزشی می باشند (باللی و همکاران،
 .)1310احسانی و همکارانش ( )1310نیز در پژوهشی که در مورد تعیین عوامل مهم در کیفیت
بسته های گردشگری ورزشی در کشور انجام دادند بیان کردند که از میان جاذبه های مختلف
گردشگری ،آزمودنی ها اولویت خود را به ترتیب به صحرا ،دریا و رویدادهای ورزشی می-
دادند.
در مورد الویت انتخاب مکان توسط گردشگران ورزشی کوزاک )2112( 2به این نتیجه
رسید که یکی از دالیل گردشگران آلمانی برای انتخاب مالت به عنوان مقصد سفر ،طول مدت
پرواز (نزدیکی مقصد) است .عالوه بر این در زمینه اولویت های گردشگری پیش بینی شده
است که در آینده رشد گردشگری بر انواعی خاص از بسته های گردشگری از جمله مسافرت-

- Empathy
- Kozak
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های مربوط به آفتاب و دریا متمرکز شود (کلودیانا .)2111 ،1در همین راستا نتایج بررسیهای
یکی از سازمانهای گردشگری در استرالیا )2111( 2نشان داد در سال  2116بیش از یک میلیون
بازدیدکننده بین المللی برای شرکت در یک فعالیت ورزشی در هوای آزاد به استرالیا مسافرت
کرده اند .در یکی از جدیدترین مطالعاتی که در این باره انجام شده باروس )2111( 3درباره ی
مدت زمان اقامت گردشگران گلف باز در سواحل جنوبی پرتغال به این نتیجه رسید که اگر
انگیزه ی اولیه گردشگران گلف بازی کردن باشد طول مدت اقامت بیشتر خواهد شد ،عالوه
براین ویژگی های مقصد مثل آب و هوا ،رویدادهای ورزشی و چگونگی میزبانی ،طول مدت
اقامت گردشگران را افزایش می دهد.
با عنایت به مطالب فوق الذکر و با توجه به اینکه بازاریابی گردشگری و فرآیند آن نقش
مهمی در توسعه گردشگری ورزشی دارد و بخش بندی بازار که تقریبا محور هر برنامه
بازاریابی است موجب برنامه ریزی های بهتر و دقیق تر می گردد ،الزم است که ویژگی ها و
اولویت های گردشگران ورزشی در کشور شناسایی گردند .از طرفی تحقیقات کمی در این
زمینه در کشور صورت گرفته است و این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که
ویژگی های جمعیت شناختی گردشگران ورزشی در ایران چگونه است و آن ها چه اولویت-
هایی را مد نظر قرار می دهند؟

روش شناسی تحقيق
این پژوهش از نوع توصیفی است که به شکل پیمایشی انجام گرفته است .نمونه آماری
پژوهش شامل  211گردشگر ایرانی و  211گردشگر خارجی بود .گردشگران ایرانی شامل
ورزشکاران ،مربیان دست اندرکاران و سایر شرکت کنندگان ایرانی بودند که در رویدادهای
- Klodiana
- Department of Industry, Tourism, and Resources
- Barros
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مختلف ورزشی مانند اردوهای ورزشی و مسابقات ورزشی در تهران در دوره زمانی  6ماهه
توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها شرکت کرده اند.گردشگران خارجی شامل ورزشکاران،
تماشاگران و سایر شرکت کنندگان خارجی در رویدادهای ورزشی برگزار شده در تهران می-
باشد .این رویدادها عبارت بودند از مسابقات تیر و کمان جایزه بزرگ آسیا ،مسابقات دوچرخه
سواری جام ریاست جمهوری ایران و مسابقات انتخابی جام جهانی والیبال ،بازیکنان و سایر
دست اندرکاران تیم ملی فوتبال امارات و شرکت کنندگان خارجی حاضر در دوره آموزشی
یوگا در آکادمی ملی المپیک .از میان پرسشنامه های ارسالی به نمونه های تحقیق312 ،
پرسشنامه عودت داده شد که  111پرسشنامه مربوط به گردشگران ورزشی داخلی و 121
پرسشنامه مربوط به گردشگران ورزشی خارجی بود.
پرسشنامه به کار گرفته شده در این تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که مشتمل
بر  11سوال است و حاوی اطالعات جمعیت شناختی و سوال های اولویت بندی جاذبه های
گردشگری ورزشی ،اولویت بندی رسانه های تبلیغی ،توصیف مهم ترین عامل برای حضور در
رویداد ،ضعف های موجود در حین اقامت ،نحوه تنظیم مسافرت ،فصل مرجح برای
گردشگری ورزشی ،و ارزیابی کلی از اقامت می باشد .روایی پرسشنامه مذکور مورد تایید 11
نفر از متخصصین رشته مدیریت ورزشی و نیز اساتید پژوهشکده گردشگری قرار گرفت .پایایی
پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت ( Cronbach's

 .)Alpha=57..0در این تحقیق با استفاده از نرم افزار  ،SPSSاز روش های آماری توصیفی
مانند فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد.

يافته هاي پژوهش
 -1ويژگی هاي جمعيت شناختی نمونه هاي پژوهش
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یافته های توصیفی نشان داد که حدود  01درصد از گردشگران ورزشی حاضر در نمونه
پژوهش را ورزشکاران تشکیل می دادند .میانگین سنی نمونه های پژوهش  21سال بود که
بیانگر جوان بودن آنها می باشد .جوان ترین نمونه آماری دارای سن  16سال و مسن ترین نمونه
آماری دارای سن  03سال بودند .همچنین اکثریت نمونه های آماری پژوهش حاضر مرد بودند
به گونه ای که  01درصد از نمونه های آماری مرد و  1درصد زن بودند؛ یک درصد پاسخ
دهندگان نیز به سوال مربوط به جنسیت پاسخ ندادند .میزان تحصیالت گردشگران ورزشی نیز
در نوع خود جالب توجه بود؛ جدول زیر میزان تحصیالت نمونه های آماری پژوهش به
تفکیک آورده شده است.
جدول  -1ميزان تحصيالت نمونه هاي پژوهش
ميزان تحصيالت
نمونه هاي

ديپلم

زير ديپلم

فوق ديپلم

کارشناسی

کارشناسی
ارشد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

60

درصد

پژوهش

گردشگران

دکتری

20

00

30

10

11/1

21

11/3

1

2/1

1

1/0

داخلی
گردشگران

6

3/2

61

32

3

2/6

22

11/0

2

1/0

1

1/1

خارجی
کل

11

10/11

110

30/10

22

1/21

60

10/22

1

2/31

2

00/1

همان گونه که در جدول مشاهده می شود اکثر گردشگران ( )٪ 13دارای مدرک
تحصیلی دیپلم و پایین تر بودند.
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تجزیه و تحلیل های توصیفی در ارتباط با ملیت گردشگران خارجی نشان داد که بیشتر
گردشگران ورزشی خارجی حاضر در ن مونه آماری پژوهش از کشورهای همسایه ایران بودند.
در جدول زیر ملیت گردشگران خارجی نشان داده شده است.
جدول  -2مليت گردشگران ورزشي خارجي نمونه آماري پژوهش
تعداد

درصد

کشور
آفریقای جنوبی

1

1 /1

امارات عربی متحده

23

11/6

بنگالدش

6

3 /2

پاکستان

11

13/0

تایلند

1

1 /1

تاجیکستان

6

3 /2

سوریه

11

1

عراق

1

6

عمان

13

11/6

فلسطین

3

2 /6

مجارستان

3

2 /6

نپال

6

3 /2

هندوستان

23

11/6

بدون جواب

16

11/2

کل

121

111

همانگونه که مشخص است گردشگران کمی از کشورهایی که فاصله بیشتری از ایران
د ارند به کشورمان سفر کرده اند و بیشتر گردشگران خارجی از کشورهای همسایه ایران بودند.
درآمد گردشگران نیز در این پژوهش مورد سوال قرار گرفت که در جدول زیر آورده شده
است.
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جدول -3درآمد گردشگران ورزشي نمونه آماري پژوهش
گردشگران ورزشی

میانگین درآمد

گردشگران داخلی (درآمد ماهیانه به تومان)

166111/2

گردشگران خارجی (درآمد سالیانه به دالر)

0121/11

همانگونه که در جدول فوق آورده شده است درآمـد ماهیانـه گردشـگران داخلـی حـدود
 111هزار تومان است که بسیار پایین است و می توانـد بـه ایـن دلیـل باشـد کـه اکثـر نمونـه هـا
محصل بودند و درآمد خود را صفر گزارش کرده بودند .درآمد گردشگران خارجی نیز خیلـی
باال نیست اما ملیت آن ها متناسب است .البته بسیاری از نمونه ها از پاسخ به این سوال خـودداری
نموده بودند .در جدول زیر نیز میزان هزینه کرد یا تمایل به هزینـه کـردن از سـوی گردشـگران
ورزشی داخلی و خارجی در طول مسافرت مشخص شده است.
جدول  -4ميزان هزينه كرد يا تمايل به هزينه كردن در طول مسافرت
گردشگران ورزشی

میانگین هزینه

گردشگران داخلی (هزینه به تومان)

166116/12

گردشگران خارجی (هزینه به دالر)

001/10

همان گونه که مشاهده می شـود میـزان هزینـه کـرد گردشـگران ورزشـی تقریبـا بـا میـزان
درآمد ماهیانه شان برابری می کند.
بر اساس نتایج ،تعداد اعضای خانواده گردشگران ورزشی که با هدف شناسـایی بازارهـای
هدف احتمالی در نظر گرفته شده بود بسیار نزدیـک بـه هـم بـود .بـه گونـه ای کـه گردشـگران
ایرانی به طور متوسط دارای  1نفر عضو و گردشگران خارجی به طور متوسط دارای  0عضـو در
خانواده خود بودند .عالوه براین بیشتر نمونه های پژوهش تمایل داشتند درصـورتی کـه شـرایط
مطلوب آن ها فراهم باشد مجدداً به آن محل مسافرت نمایند ( 12درصد).
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 -2توصيف اولويت ها و عالئق گردشگران ورزشی
تجزیه و تحلیل های توصیفی مرت بط بـا اولولیـت هـای گردشـگران ورزشـی در بـر دارنـده
نتایج قابل توجهی بود .در جدول زیر ،اولویت های گردشگری ورزشی مورد عالقه نمونه هـای
پژوهش مشخص شده است.
جدول  -5اولويت بخش هاي مختلف گردشگري ورزشي از ديدگاه كليه نمونه هاي پژوهش
تعداد پاسخ در ضریب

شاخص اولویت

اولویت

(درصد)

دریا و سایر جذابیت های آبی

1660

16/01

اول

مسابقات و رویدادهای ورزشی

1360

13/01

دوم

جنگل و جذابیت های مرتبط با آن

1210

12/22

سوم

کوهستان و فعالیت های مرتبط با آن

1131

11/11

چهارم

اسکی و فعالیت های مرتبط با برف

1110

11/11

پنجم

ورزش در تاسیسات ورزشی مصنوعی

1160

11/10

ششم

دوچرخه سواری در طبیعت

1111

11/23

هفتم

ورزش های هوایی

112

1/03

هشتم

صحرا و فعالیت های مرتبط با آن

161

1/11

نهم

جمع کل

0111

111

بخش های گردشگری ورزشی

اولویت

در کل اولویت بخش های گردشگری ورزشی از سوی نمونه های آماری پژوهش به این
صورت بود که "دریا و سایر جذابیت های آبی" در اولویت اول" ،مسابقات و رویدادهای
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ورزشی" در اولویت دوم" ،جنگل و جذابیت های مرتبط با آن" در اولویت سوم" ،کوهستان و
فعالیت های مرتبط با آن" در اولویت چهارم و "اسکی و فعالیت های مرتبط با برف" در
اولویت پنجم قرار داشتند .همچنین نتایج نشان داد تلویزیون با شاخص اولویت  11/02درصد،
اینترنت با شاخص اولویت  12/31درصد ،روزنامه با شاخص اولویت  11/01درصد و مجله و
رادیو با شاخص  11/20درصد پنج رسانه مورد عالقه گردشگران ورزشی برای تبلیغات
گردشگری ورزشی بودند .اگرچه اولویت پنجم نمونه های ایرانی (رادیو) با گردشگران
ورزشی خارجی (راهنماهای مسافرت) متفاوت بود.
مهم ترین عامل تاثیرگذار بر تصمیم به حضور گردشگران ورزشی در رویداد ورزشی
مربوطه ،خود مسابقه یا رویداد ورزشی بود ( 10/0درصد) و اکثر گردشگران ورزشی نمونه
پژوهش مسافرت خود را توسط فدراسیون یا سازمان ورزشی در مبدأ یا مقصد تنظیم کرده
بودند ( 11/11درصد) ؛ پس از آن بیشترین نحوه تنظیم سفر مربوط به آژانس های مسافرتی در
مبدأ بود.
بیشترین ضعف گزارش شده از سوی گردشگران ورزشی در طول اقامت مربوط به (نبود)
گردش درون شهری و بازدید از مکان های دیدنی بود (به ترتیب  16/01و  13/12درصد).
بیشتر گردشگران فصل مورد عالقه خود برای گردشگری ورزشی را فصل بهار اظهار کردند
( 60/06درصد) .فصول تابستان ،پاییز و زمستان در رده های بعدی بودند.
گردشگران ورزشی نمونه پژوهش به طور متوسط  10روز در سال می توانند یا تمایل
دارند برای گردشگری ورزشی وقت صرف نمایند .اختالف میان گردشگران ورزشی ایرانی و
خارجی چشمگیر نبود .ارزیابی کلی گردشگران ورزشی از اقامت خود در طول برگزاری
رویداد مثبت بود به گونه ای که  21/01درصد آن را عالی و  30/61درصد آن را خوب اظهار
نمودند .تنها  0/00درصد اقامت خود را ضعیف و  6/01درصد اقامت خود را بد ارزیابی نموده
بودند.
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بحث و نتيجه گيري
کشور ایران به دلیل وجود جاذبه های طبیعی و آب و هوایی متنوعی که دارد ظرفیت
زیادی برای توسعه گردشگری ورزشی دارد .اما از این ظرفیت ها تا کنون استفاده نشده است.
در پژوهش حاضر با وجودی که سعی گردید در میان نمونه های آماری پژوهش از نظر نوع
گردشگر ورزشی تنوع وجود داشته باشد (مانند گردشگر ورزشی فعال ،رویداد و بازدیدکننده)
(گیبسون ،)1001 ،اما بررسی ها نشان داد که بجز مسابقات ورزشی ،سایر اقسام گردشگری
ورزشی در کشور وجود ندارد یا برنامه و نظم مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است.
اینکه بیش از  01درصد از نمونه های پژوهش حاضر ورزشکار بودند گواهی بر همین امر است.
همچنین ،اکثر گردشگران ورزشی پژوهش حاضر مرد بودند .این امر نشان می دهد که
رویدادهای ورزشی در کشور ما تک جنسیتی هستند خواه رویدادها ملی باشند خواه بین-
المللی؛ این مساله برای بخش گردشگری ورزشی کشور بسیار نامطلوب است و موجب از
دست رفتن بازارهای هدف زیادی می گردد .معین فرد ( )1311نیز بر برگزاری همزمان
مسابقات بین المللی زنان و مردان تاکید داشت.
بیشتر گردشگران ورزشی خارجی نمونه پژوهش از کشورهای همسایه و نزدیک ،به ایران
سفر کرده بودند که دارای روابط سیاسی خوبی با ایران هستند .به نظر می رسد از آنجایی که
برای گردشگران ورزشی رسیدن به یک محل نزدیک تر ارجحیت دارد (اورت و
هولنهورست )1010 ،1و آمار جهانی گردشگران نیز نشان می دهد که درصد باالیی از
مسافرت ها در درون مناطق خاص یا بومی ( محلی ) انجام می شوند (تاج الدین،)1311 ،
نزدیکی نیز یکی از شاخصه های انتخاب مقصد محسوب شود .یکی از دالیل گردشگران
آلمانی برای انتخاب مالت به عنوان مقصد سفر نیز ،طول مدت پرواز (نزدیکی مقصد) است

- Evert & Holenhorst
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(کوزاک .)2112 ،بنابراین می توان با در نظر گرفتن نیازهای گردشگران ورزشی کشورهای
همسایه نظر آن ها را برای سفر به ایران جلب کرد.
گردشگران ورزشی چه داخلی و چه خارجی از سطح درآمد پایینی برخوردار بودند .البته
سن معیار مهمی برای قضاوت در ارتباط با میزان درآمد می باشد و گردشگران ورزشی نمونه
پژوهش حاضر میانگین سنی حدود  21سال داشتند .لذا می توان این انتظار را داشت که میانگین
درآمد پایین باشد .اما این مساله جنبه دیگری نیز دارد .گردشگران ورزشی با سن باالتر که
درآمد بیشتری نیز دارند به کشور ما جذب نمی شوند .این طیف از گردشگران بیشتر به شکل
غیر فعال به رویدادهای ورزشی جذب می شوند که در کشور ما وجود ندارد .گردشگرانی که
به ص ورت غیر فعال در المپیک شرکت می کنند عمدتاً از خانواده های با درآمد باال (صد هزار
دالر و بیشتر) هستند (جکسون .)1003 ،1میزان تمایل به هزینه کرد از سوی گردشگران ورزشی
نمونه پژوهش اگرچه اندک بود ،اما با سطح درآمدی آن ها تناسب داشت .تمایل به هزینه کرد
 161هزار تومانی گردشگران ایرانی و  001دالری گردشگران خارجی اگرچه رقم باالیی
نیست ،اما تقریبا برابر با میزان درآمد گردشگران بود؛ بنابراین می توان گفت این نتیجه با این
نکته که گردشگران ورزشی معموال افراد احساساتی هستند و حاضرند برای لذت و هیجان
ناشی از تجربه مسابقات ورزشی هزینه باالیی بپردازند (حیدرزاده )1310 ،همخوانی دارد.
گردشگران ورزشی نمونه پژوهش از خانواده های نسبتاً پرجمعیت هستند و به طور متوسط
دارای  0عضو در خانواده خود هستند .اگرچه این سوال با هدف بررسی و شناسایی بازارهای
هدف مورد طرح قرار گرفت اما به طور مشخص مطالعات بیشتری الزم است و با این نتیجه
صرف نمی توان حکمی صادر کرد .یکی از شاخص های تقسیم بندی بازار ،اندازه خانواده و
منحنی عمر خانواده است (حسنزاده )1316 ،و الگوی مسافرت در طی چرخه زندگی تغییر
می کند (گی.)1312 ،
- Jackson
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با توجه به اینکه بیشتر گردشگران ورزشی نمونه پژوهش دارای تحصیالت دیپلم بودند ،به
نظر می رسد که حداقل گردشگران ورزشی فعال از جمله افراد تحصیل کرده نباشند .به طور
کلی ،بایستی به ویژگی های جمعیت شناختی تماشاگران (مانند سن ،جنس ،تحصیالت) جهت
پیش بینی میزان حضور گردشگران ورزشی در مسابقات توجه کرد (ژانگ 1و همکاران،
 .)2111چا 2و دیگران ( )1001اعتقاد داشتند که سن و میزان تحصیالت متغیر های مهمی هستند
که با توجه به آنها ،انگیزه های گردشگری متفاوت است و در هر مدلی که برای انگیزه های
اوقات فراغت ارائه می شود بایستی به سن و میزان تحصیالت گردشگران توجه شود .به عنوان
مثال مشخص شده است که با باال رفتن میزان تحصیالت فرد ،تمایل او به مسافرت بیشتر می-
شود (براز.)2112 ،
با توجه به اینکه نمونه های پژوهش اظهار داشته اند با وجود شرایط مساعد ،تمایل دارند
مجدداً به آن محل مسافرت نمایند و از طرفی به دلیل اینکه رویدادهای زیادی در مکان های
مختلف برگزار می شود افزایش یا حفظ تعداد شرکت کنندگان و گردشگران مشکل است؛ لذا
جلب کردن دوباره آنها جهت برگزاری موفق رویداد اهمیت زیادی دارد ،چرا که در صنعت
خدمات حفظ مشتری مهم تر از جذب مشتریان جدید است و تاثیر بیشتری در سودآوری دارد
(یو و همکاران.)2111 ،3
بخش های مختلف گردشگری ورزشی هر یک تقاضای متفاوتی از بازارهای مختلف
دارند .فعالیت های گردشگری ورزشی آبی ،6گردشگری ورزشی طبیعی ،1اسکی ،کوه ،صحرا،
جنگل و غیره هر کدام طرفداران خود را دارد .نمونه های پژوهش حاضر پنج اولویت اول خود
را "دریا و سایر جذابیت های آبی"" ،مسابقات و رویدادهای ورزشی"" ،جنگل و جذابیت-

- Zhang
- Cha
- Yu et al
- Water sport tourism
0
- Eco Sport Tourism
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های مرتبط با آن"" ،کوهستان و فعالیت های مرتبط با آن" ،و "اسکی و فعالیت های مرتبط با
برف" بیان کرده بودند .ادبی ( ،)1311نیز در پژوهش خود بیان کرد که از میان جاذبه های
مختلف طبیعی گردشگری ورزشی در کشور" ،ورزش های ساحلی ،آبی و تابستانی"" ،تپه
نوردی و طبیعت گردی"" ،بیابان گردی و کویرنوردی" ،و "شکار و صید" برای جذب
گردشگران ورزشی به ایران اهمیت بیشتری دارند .دو مورد اول این نتیجه با نتایج پژوهش
حاضر همخوانی دارد .به نظر می رسد به دلیل اینکه در زمینه توسعه گردشگری ورزشی
ورزش های آبی نقش حیاتی ایفا می کند (راماالل 1و همکاران )2111 ،جاذبه های مربوط به
دریا و فعالیت های مرتبط با آن در جهان نیز در اولویت های اول باشد (کلودیانا.)2111 ،
بیشتر گردشگران ورزشی به دلیل حضور در مسابقات اقدام به سفر نموده بودند و نمونه-
های پژوهش نیز مهم ترین عامل تاثیرگذار بر حضور خود در رویداد ورزشی را خود مسابقه یا
رویداد ورزشی عنوان کرده بودند؛ به عبارت بهتر اگر رویداد ورزشی نبود ،آن ها نیز اقدام به
این مسافرت نمی کردند .در یک بررسی نیز که بر روی هواداران تیم های شرکت کننده در
مسابقات ورزشی دانشگاه های استرالیا انجام شد ،دو سوم حاضرین اظهار داشته بودند که اگر
بخاطر این رویداد نبود شاید هیچ وقت به شهر میزبان سفر نمی کردند (گیبسون و همکاران،
 .)2113این مساله نشان از اهمیت رویدادهای ورزشی در جذب گردشگر دارد و بسیاری از
گردشگران ورزشی را تنها از طریق برگزاری یک رویداد مشخص می توان به کشور جذب
نمود .اگرچه مسابقات و رویدادهای ورزشی نیز به عنوان یک بخش مهم گردشگری ورزشی
مورد توجه نمونه های پژوهش حاضر بود و می توان با برگزاری هر چه بهتر رویدادها و
مسابقاتی که در کشور برگزار می شود موجبات رضایت خاطر گردشگران را فراهم کرد؛ باید
به این نکته نیز توجه کرد که رویدادهای ورزشی کوچک 2به دلیل اینکه هزینه های کمتری را

- Ramallal
- Small-scale sport events
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به جامعه میزبان تحمیل می کند نسبت به رویدادهای میلیونی فواید بیشتری از نظر گردشگری
نصیب جامعه یا شهر میزبان می کند (گیبسون و همکاران.)2113 ،
با توجه به این که حدود  01درصد گردشگران ورزشی ورزشکار بودند اکثر نمونه های
پژوهش مسافرت خود را توسط فدراسیون یا سازمان ورزشی در مبدأ یا مقصد تنظیم کرده
بودند .التبه با توجه به رسمی بودن رویدادهای برگزار شده طبیعی به نظر می رسد .این امر نشان
می دهد که سازمان های ورزشی از قدرت و تعیین کنندگی باالیی در جذب و مدیریت
گردشگری ورزشی برخوردار هستند .اگر این سازمان ها بتوانند رویدادهایی را که برگزار می-
کنند از حالت مسابقه ورزشی صرف خارج نمایند و بر سایر جنبه های تفریحی آن بیافزایند،
می توانند گردشگران بسیاری را به این رویدادها جذب نمایند.
گردشگران ورزشی عالقه داشتند تبلیغات مربوط به گردشگری ورزشی را از رسانه هایی
مانند تلویزیون ،اینترنت ،روزنامه ،مجله و رادیو دریافت نمایند .البته اولویت پنجم نمونه های
ایرانی (رادیو) با گردشگران ورزشی خارجی (راهنماهای مسافرت) متفاوت بود .به نظر می-
رسد که این امر به دلیل عدم شناخت نمونه های ایرانی از راهنماهای مسافرت ،عدم امکان
استفاده خارجی ها از رادیو فارسی و یا نبود تبلیغات در رادیو باشد .با عنایت به این که
تلویزیون و اینترنت جزو رسانه های مورد عالقه نمونه های پژوهش می باشد می توان با ایجاد
شبکه های تلویزیونی ،ماهواره ای و ایتنرنتی مختص گردشگری و گردشگری ورزشی،
قابلیت های گردشگری کشور را به نمایش گذاشت.
فصل مورد عالقه حدود  11درصد نمونه های پژوهش برای گردشگری ورزشی فصل بهار
است .اگرچه بسیاری از رویدادهای ورزشی مهم مانند رقابت های المپیک و جام های جهانی
در تابستان برگزار می شود (به دلیل وجود تعطیالت و مرخصی های بیشتر) اما فصل بهار به
خاطر آب و هوای مناسب تر آن در نیم کره شمالی ،فصل مناسب تری محسوب می شود .از
یافته های این چنینی می توان برای بخش بندی بازارهای هدف استفاده نمود .نوسانات فصلی
گردشگری را می توان یک دلیل مهم برای بازاریابی در صنعت مسافرت و گردشگری بیان
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کرد (پندر .)1000 ،گردشگری ورزشی نوسانات فصلی گردشگری -که یکی از چالش های
عمده در صنعت گردشگری است و باعث می شود که کشورهای مقصد در بعضی از فصول
خالی از گردشگر باشند -را کاهش می دهد (هیگام و هینک .)2112 ،1به طور کلی بایستی از
قابلیت های چهار فصل بودن ایران و فصل بندی فعالیت های گردشگری ورزشی استفاده نمود
(معینفرد.)1311 ،
گردشگران ورزشی نمونه پژوهش (عمدتاً ایرانی) اظهار کرده اند که می توانند یا تمایل
دارند به طور متوسط  10روز در سال را برای گردشگری ورزشی وقت بگذارند .اگرچه
تحقیقات نشان می دهد که یکی از موانع گردشگران و گردشگران ورزشی (رومسا و هافمن،2
 )1011وقت است ،اما این میزان وقت اعالم شده از سوی نمونه ها قابل توجه و چشمگیر است
و نشان از ظرفیت های بازارهای آینده گردشگری ورزشی (الاقل داخلی) دارد.
ارزیابی کلی گردشگران ورزشی از اقامت خود در طول برگزاری رویداد مثبت بود به
گونه ای که بیش از  01درصد از آن ها اقامت خود را عالی یا خوب بیان کرده بودند .با توجه
به اینکه محقق در زمان توزیع پرسشنامه ها حضور داشت و خود با گردشگران ورزشی گفتگو
می کرد ،در بسیاری از موارد گردشگران ورزشی قبل از تکمیل پرسشنامه از شرایط و برنامه-
ریزی ها اظهار نارضایتی می کردند .با توجه به اینکه این سوال در انتهای پرسشنامه قرار داشت،
به نظر می رسد که حتی صرف نظرسنجی و توجه به نظرات و گفته های گردشگران می تواند
در ارزیابی کلی و نهایی آن ها از سفرشان تاثیر مثبت داشته باشد و احساس بهتری پیدا کنند
حتی اگر این نظرسنجی بعدها مورد استفاده قرار نگیرد؛ البته مشخص است که این روش فقط
در کوتاه مدت جوابگو خواهد بود.

- Higham & Hinch
- Romsa & Haffman
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با توجه به نتایج حاصل شده ،می توان بیش از پیش به اهمیت شناخت ویژگی های
گردشگران ورزشی پی برد ،چرا که می توان از این اطالعات برای برنامه ریزی های دقیق تر و
کاراتر بهره جست و نیازهای گردشگران را متناسب با خصوصیات شان برآورده کرد .به طور
کلی یافته ها نشان داد که ویژگی ها و عالئق گردشگران ورزشی تا حدود زیادی با ویژگی-
های سایر اقسام گردشگری ( که در سایر پژوهش ها مورد تاکید قرار گرفته اند) متفاوت است
و الزم است که برنامه های بازاریابی برای جذب گردشگران ورزشی ،به طور ویژه و اختصاصی
طراحی گردند .در غیر این صورت ،یک برنامه بازاریابی عام نمی تواند در جذب گردشگران
ورزشی موفق عمل نماید .هرچند که سهم کشور ما از برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی و
در نتیجه از گردشگران خارجی که به عنوان تماشاگر به مسافرت می پردازند کم است اما می-
توان با برگزاری هرچه بهتر رویدادهای بین المللی که در کشور برگزار می شود ،و انجام
هماهنگی با فدراسیون های ورزشی در یک برنامه بازاریابی جامع ,گردشگران بیشتری را به
محل برگزاری رویداد جذب نمود و از این بازار سودآور بهره مند شد.
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